
 גדרי איסור הכנה משבת לחול
  י- שוע"ר סי' רנד ס"ט

אבל אם אין דעתו לאכול ממנה  ... בתנורים שלנו שהפת מונחת על שולי התנור לא שייך בהם כלל רדייה
אפילו בענין שאין בו שום סרך מלאכה אלא טלטול  ,שאסור להכין משבת לחול ...אסור להוציאה 

  .שבת לצורך הבדלה במוצאי שבתכגון להביא יין מהמרתף לבית ב ,בעלמא

  שוע"ר סי' שו
דהיינו לילך בשבת עד סוף התחום (או אמצעו) ולהתעכב שם עד שתחשך כדי  ,אסור להחשיך על התחום ג

במה דברים אמורים כשמחשיך שם בשביל דבר שאין צד היתר בעולם ... למהר דרכו לילך משם ולהלאה 
  .יש צד היתר בעולם ...ם אבל מותר להחשיך על התחו... לעשותו בשבת 

  שוע"ר סי' שז
לא אסרו לדבר בחפציו בשבת אלא בחפצים האסורים לעשותם בשבת ואי אפשר להמציא צד היתר  טו

אבל אם יוכל להמציא צד היתר לעשות בשבת אותה מלאכה עצמה שרוצה  ...בעולם לעשותם בשבת 
  אחר השבת. לעשות אחר השבת מותר לומר בשבת על עצמו או לחבירו שיעשנה

  שוע"ר סי' שח
כגון  ,אבל לצורך הכלי עצמו .בין לצורך מקומו ... כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו בין לצורך גופו יב

או שמונח בחמה וירא שלא יתבקע שם  ,שהכלי מונח במקום שירא שלא יגנב משם או שלא יפול וישבר
  .וכל כיוצא בזה אסור ,ורוצה לטלטלו משם למקום הצל

 ,אלא לצורך הכלי עצמו ,מותר לטלטלו אפילו שלא לצורך גופו ומקומו ...כלי שמלאכתו להיתר  טז
או שמטלטלו מחמה לצל שחושש  ,ומטלטלו משם להצניעו ,שחושש עליו שלא ישבר או שלא יגנב משם

  .שלא יתבקע בחמה

  שוע"ר סי' שיט
והוא ששומן זה צריך לאכלו בו ...  מותר לקלוט שומן הצף על פי החלב שקורין (שמעטנע) מלמעלה יח

  .אסור לטרוח משבת לחולאבל אם אינו צריך לה  ,ביום

  שוע"ר סי' שכא
ואפילו אם הוא  ...כדי שלא יאסר לבישול  ,אסור להדיח בשר שלא נמלח שחל יום שלישי להיות בשבת ו

רוצה לאכלו היום יש איסור בהדחתו משום שטורח משבת שכיון שאינו  ,רך שראוי לכוס אין להקל
  ".לחול

  שוע"ר סי' שכג
כגון שנשאר לו עדיין סעודה לאכול בהם מותר להדיחם אפילו מיד אחר  ,מדיחים כלים לצורך היום ו

  .לחול מפני שטורח ומכין משבת ,אבל לאחר סעודה שלישית אסור להדיח כלי אכילה ,סעודה שלפניה

  שוע"ר סי' שלח
מפני שטורח  ,אסור לשלשלם בשבת דרך ארובה שבגג ,מי שיש לו פירות בראש הגג ורואה מטר שבא ח

  .אבל מותר לכסותן מפני המטר ...בדבר שאינו לצורך שבת ומעשה חול הוא וזלזול לשבת 

  שוע"ר סי' תק
ואם לא  ,בשר מנוקר ששהה בלא מליחה שני ימים קודם יום טוב ויום השלישי חל להיות ביום טוב כ

מותר לשרותו במים אף שכבר  ,ישרנו במים בו ביום יהא אסור לאכלו כי אם צלי כמ"ש ביו"ד סימן ס"ט
ואע"פ שאסור לעשות שום מעשה לצורך חול אף שאין  ...אכל סעודתו ואינו צריך כלל לבשר זה ביום טוב 

כיון שאינו מדיח הבשר  מכל מקום ,כגון להדיח הכלים ולשפשפן כמ"ש בסי' תק"ג ותק"ט ,בו מלאכה
  .חת כלים שעושה מעשה בידים שמדיחןבידיו רק ששורה אותו במים אינו דומה להד

  שוע"ר סי' תקג
אסור לעשות ולהכין ביו"ט לצורך חול  ,כגון להדיח כלים וכיוצא בזה ,ואפילו דבר שאין בו מלאכה כלל ג

וכן לא יחפש בספר תורה  ,של ליל יו"ט שני ולכן יש ליזהר שלא להביא יין ביו"ט ראשון לצורך קידוש ...
  .ראשון מה שצריך לקרות ביו"ט שני ביו"ט


